
 

 

UBND TỈNH NGHỆ AN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số: 2437/SKHĐT-TH                            

V/v thông báo tình hình giải ngân 

kế hoạch đầu tư công đến ngày 

20/6/2022 

Nghệ An, ngày 23 tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An; 

- Các Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Giám đốc các Ban quản lý dự án và các chủ đầu tư.  

 

Thực hiện Thông báo số 76/TB-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh 

về việc thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ 

UBND tỉnh tháng 01 năm 2021, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo 

tiến độ giải ngân 10 ngày/lần; 

Trên cơ sở báo cáo số liệu giải ngân của Kho bạc Nhà nước, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tổng hợp thông báo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 

2022 trên địa bàn tỉnh như sau: 

1. Các đơn vị có tiến độ giải ngân chậm 

- 28 cơ quan, đơn vị chưa thực hiện giải ngân; trong đó các đơn vị có kế 

hoạch vốn từ 15 tỷ trở lên gồm: 

+ 1 huyện: Đô Lương 

+ Các đơn vị chủ đầu tư (ngoài huyện): Sở Y tế, Ban QLDA ĐTXD các 

công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Trường Trung 

cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Sở Thông tin & 

Truyền thông. 

- 26 cơ quan, đơn vị đã thực hiện giải ngân, tỷ lệ giải ngân dưới mức bình 

quân chung cả tỉnh (dưới 26%) gồm: 

+ 16 huyện, thành, thị: Nghĩa Đàn (24%), Yên Thành (20,6%), Hoàng 

Mai (19,45%), Con Cuông (16,87%), Quỳnh Lưu (16,69%), Quỳ Hợp (14,49%), 

Vinh (14,03%), Tương Dương (12,73%), Hưng Nguyên (10,35%), Thanh 

Chương (8,6%), Nam Đàn (6,67%), Cửa Lò (6,67%), Quỳ Châu (4,6%), Diễn 

Châu (4,31%), Thái Hòa (3,1%), Anh Sơn (2,29%).   
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+ 10 đơn vị chủ đầu tư (ngoài huyện): Sở Nông nghiệp và PTNT 

(23,35%), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (17,14%), Công an tỉnh Nghệ An 

(17%), Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Nghệ An (11,63%), Sở Kế hoạch và 

Đầu tư (10,37%), Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam (9,25%), Bệnh viện Ung 

bướu (4,33%), Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh (4,26%), Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội (0,59%), Sở Du lịch (0,36%).  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ 

tục chưa hoàn thành (điều chỉnh dự án, phê duyệt thiết kế - dự toán, đấu thầu, 

quyết toán…); quyết liệt đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu tích cực đẩy nhanh tiến 

độ thi công, thực hiện nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng, đảm bảo 

đạt cam kết giải ngân. 

2. Tình hình giải ngân chung của toàn tỉnh 

a) Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 

Tính đến ngày 20/6/2022, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý 

đã giải ngân 1.536.696 triệu đồng, đạt 26,36%/tổng KH 5.829.180 triệu đồng. 

Chi tiết các nguồn vốn như sau:  

- Nguồn ngân sách địa phương: giải ngân 223.578 triệu đồng, đạt 

14,35% KH  

+ Cân đối ngân sách địa phương theo nguyên tắc, tiêu chí tính điểm: giải 

ngân 132.599 triệu đồng, đạt 10,4%KH 

+ Nguồn thu sử dụng đất: giải ngân 86.380 triệu đồng, đạt 33,87% KH 

+ Nguồn thu xổ số kiến thiết: giải ngân 4.600 triệu đồng, đạt 17,69% KH 

- Nguồn ngân sách trung ương: giải ngân 1.313.118 triệu đồng, đạt 

30,74% KH 

+ Vốn trong nước: giải ngân 1.274.693 triệu đồng, đạt 33,64% KH 

+ Vốn nước ngoài: giải ngân 38.425 triệu đồng, đạt 7,97% KH 

 (Có biểu số 1 kèm theo) 

Các đơn vị có tỷ lệ giải ngân khá:  

- 06 cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên 50% gồm: Trường THPT Nghi 

Lộc 3 (100%), Trường THPT Quỳ Hợp 3 (100%), Chi cục Phát triển nông thôn 

(85,95%), Trường THPT Mường Quạ (71,3%), Sở Giao thông vận tải (66,95%), 

Trường THPT Tương Dương 2 (58%). 

- 05 cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân từ 26% đến 50% gồm: Sở Văn hóa 

và Thể Thao (42,25%), Quế Phong (41,9%), Kỳ Sơn (40,21%), Nghi Lộc 

(37,14%), Tân Kỳ (29,27%). 
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 (Chi tiết tình hình giải ngân của từng cơ quan, đơn vị  

và giải ngân các dự án phân công các đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh theo dõi, chỉ đạo kèm theo) 

b) Kế hoạch các năm trước kéo dài sang năm 2022 

Tính đến ngày 20/6/2022, nguồn ngân sách địa phương các năm trước kéo 

dài sang năm 2022 đã giải ngân 117.301 triệu đồng, đạt 20,58%/KH kéo dài 

569.990 triệu đồng, cụ thể: 

- Nguồn ngân sách địa phương: đã giải ngân 7.468 triệu đồng, đạt 11,49% 

KH kéo dài, trong đó: 

+ Kế hoạch năm 2021 kéo dài sang năm 2022: giải ngân 7.468 triệu đồng, 

đạt 48,72% KH kéo dài 

+ Tồn ngân KH năm 2021 và năm 2020 kéo dài sang năm 2021: chưa giải 

ngân 

- Nguồn ngân sách trung ương: đã giải ngân 109.834 triệu đồng, đạt 

21,75% KH kéo dài, trong đó: 

+ Vốn trong nước: giải ngân 109.834 triệu đồng, đạt 24,34% KH kéo dài 

+ Vốn nước ngoài: chưa giải ngân 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021 

tính đến ngày 20/6/2022. Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo Chủ tịch, các Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh và thông báo đến Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị để đôn đốc, chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư 

công. Quá trình thực hiện giải ngân, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan để được xử lý kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;    

- Sở Tài chính; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng: KTN, DN, KGVX, KTĐN, ĐT; 

- Lưu: VT, TH. 

      

 

 


		2022-06-23T17:44:57+0700
	Việt Nam
	SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ<khdt@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




